
Nom*

* Camps obligatoris

AturEventual Fix Fix discontinu AutònomSituació laboral actual*

Mes AnyDia  

Formació  
Acadèmica

1 Cal omplir totes les dades de caràcter obligatori (marcades en color vermell). Sense aquestes dades 
NO es pot tramitar la preinscripció, així com si alguna dada és incorrecte, incompleta o falsejada. Feu la 
selecció de màxim 2 Cursos de Formació per ordre de preferència.  
  
2 Documentació REQUERIDA: per acceptar la preinscripció cal fer arribar al SOM aquest document 
juntament amb la còpia del DNI/NIE i Volant d'empadronament actualitzat al municipi de Lloret de Mar. 
  
NOTA: Per poder modificar i editar aquesta fitxa cal obrir el document amb un programa-visor de PDF. 
Obrir l'arxiu directament des d'un navegador d'Internet no permet guardar cap canvi. Es recomanable 
descarregar l'arxiu i executar el programa recomanat per obrir PDF's que disposeu en el vostre dispositiu.

Municipi* Codi Postal*

Data 
naixement*

FITXA DE PREINSCRIPCIÓ 
 Cursos de Formació GRATUÏTS adreçats a totes les persones residents a Lloret de Mar

DNI/NIE*

Telèfon*

Correu 
electrònic*

Cognoms*

Adreça

Només omplir el següent apartat en cas d'estar TREBALLANT

Localitat lloc de 
Treball

Nom de l'empresa 

1er Semestre      /      /

Telèfon empresa



Inici* Final* Dies setmana* Horari* Lloc*

dilluns i dimecres10/04/201918/02/2019Preferència
Francès Atenció al client 
nivell II, 40 hores**

dilluns, dimecres 
 i divendres03/04/201918/02/2019Preferència

Francès Atenció al Client 
inicial, 40 hores

10-12:30h

Escola  
Adults10-12h

10-12hdilluns, dimecres 
 i divendres03/04/201918/02/2019Preferència

Anglès Atenció Client Post-
Beginner, 40 hores**

Acadèmia 
CELL9:30-12hdimarts i dijous11/04/201919/02/2019Preferència 

Anglès Atenció Client 
inicial, 40 hores

Acadèmia 
CELL

Centre Cívic 
El Rieral

Cuina fresca i sense fums, 
20 hores

Feu la selecció de 2 Cursos de formació, per ordre de preferència. 

Preferència 26/02/2019 26/03/2019 dimarts 15-19h Restaurant 
El Trull

Biblioteca10-13hdilluns, dimecres 
 i divendres18/03/201925/02/2019PreferènciaRecepcionista, 35 hores

Sistemes 
Linux16-18.30hdilluns i dimecres01/04/201918/02/2019PreferènciaACTIC Bàsic, 30 hores

IDIOMES

HOSTALERIA i TURISME

COMERÇ

INFORMÀTICA

* Les dates es poden veure modificades. ** Es pot realitzar una prova de nivell dels cursos d'idiomes o acreditar haver realitzat el curs de nivell anterior 
al sol·licitat per poder ser assignat al nivell corresponent. *** **Requisits previs per accedir al curs, consulteu al web

Condicions d'ús: aquest document no és justificant de cap inscripció final als cursos. Recordeu que l'assignació final de les places dependrà, entre d'altres 
aspectes, de les places disponibles, del nombre d'inscripcions rebudes i del compliment dels paràmetres establerts tant per les entitats organitzadores com 
les coŀlaboradores. En cas de no arribar a un mínim de persones participants i/o per d'altres causes alienes a la voluntat de l'entitat organitzadora, 
l’Ajuntament es reserva el dret d'anular el curs, sense incorre en cap cas en cap cost i/o indemnització de cap tipus per part de l'ajuntament de Lloret de Mar. 
La comunicació de les places atorgades es realitzarà principalment via correu electrònic. Les places són limitades, les preinscripcions sense plaça quedaran 
en llista d'espera per si es produeix alguna vacant dels cursos durant el 25% inicial de l'acció formativa. 

Els horaris i cursos es poden veure modificats per causes imprevistes. Els canvis que es produeixin es comunicaran, sempre que sigui possible, a través del 
web www.lloret.cat/promocioeconomica.   

D'acord el que estableix l'Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades seran incorporades a un tractament 
responsabilitat de l'Ajuntament de Lloret de Mar. Així mateix, s'informa de la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i la resta dels 
seus drets mitjançant la remissió d'un escrit dirigit a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Lloret de Mar, “Exercici de Drets” Plaça de 
la Vila nº1. Per la present, accepto la llei de protecció de dades. 
  
En el moment d'entrega de la documentació d'inscripció, l'alumne accepta les condicions d'ús del SOM. 

Sí, he llegit i subscric les declaracions i condicions d'ús del SOM

Can 
Saragossa10-13hdimarts i dijous26/03/201905/03/2019Preferència

Atenció al client i venda en 
comerços, 21 hores

Inici* Final* Dies setmana* Horari* Lloc*

Inici* Final* Dies setmana* Horari* Lloc*

Inici* Final* Dies setmana* Horari* Lloc*


* Camps obligatoris
Situació laboral actual*
1 Cal omplir totes les dades de caràcter obligatori (marcades en color vermell). Sense aquestes dades NO es pot tramitar la preinscripció, així com si alguna dada és incorrecte, incompleta o falsejada. Feu la selecció de màxim 2 Cursos de Formació per ordre de preferència. 
 
2 Documentació REQUERIDA: per acceptar la preinscripció cal fer arribar al SOM aquest document juntament amb la còpia del DNI/NIE i Volant d'empadronament actualitzat al municipi de Lloret de Mar.
 
NOTA: Per poder modificar i editar aquesta fitxa cal obrir el document amb un programa-visor de PDF. Obrir l'arxiu directament des d'un navegador d'Internet no permet guardar cap canvi. Es recomanable descarregar l'arxiu i executar el programa recomanat per obrir PDF's que disposeu en el vostre dispositiu.
Data
naixement*
FITXA DE PREINSCRIPCIÓ
 Cursos de Formació GRATUÏTS adreçats a totes les persones residents a Lloret de Mar
DNI/NIE*
Només omplir el següent apartat en cas d'estar TREBALLANT
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* Les dates es poden veure modificades. ** Es pot realitzar una prova de nivell dels cursos d'idiomes o acreditar haver realitzat el curs de nivell anterior al sol·licitat per poder ser assignat al nivell corresponent. *** **Requisits previs per accedir al curs, consulteu al web
Condicions d'ús: aquest document no és justificant de cap inscripció final als cursos. Recordeu que l'assignació final de les places dependrà, entre d'altres aspectes, de les places disponibles, del nombre d'inscripcions rebudes i del compliment dels paràmetres establerts tant per les entitats organitzadores com les coŀlaboradores. En cas de no arribar a un mínim de persones participants i/o per d'altres causes alienes a la voluntat de l'entitat organitzadora, l’Ajuntament es reserva el dret d'anular el curs, sense incorre en cap cas en cap cost i/o indemnització de cap tipus per part de l'ajuntament de Lloret de Mar. La comunicació de les places atorgades es realitzarà principalment via correu electrònic. Les places són limitades, les preinscripcions sense plaça quedaran en llista d'espera per si es produeix alguna vacant dels cursos durant el 25% inicial de l'acció formativa.
Els horaris i cursos es poden veure modificats per causes imprevistes. Els canvis que es produeixin es comunicaran, sempre que sigui possible, a través del web www.lloret.cat/promocioeconomica.  
D'acord el que estableix l'Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades seran incorporades a un tractament responsabilitat de l'Ajuntament de Lloret de Mar. Així mateix, s'informa de la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió d'un escrit dirigit a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Lloret de Mar, “Exercici de Drets” Plaça de la Vila nº1. Per la present, accepto la llei de protecció de dades.
 
En el moment d'entrega de la documentació d'inscripció, l'alumne accepta les condicions d'ús del SOM. 
Sí, he llegit i subscric les declaracions i condicions d'ús del SOM
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